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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tahap-tahap Penelitian 

Sebuah penelitian pada suatu objek tertentu membutuhkan metode 

pendekatan agar penelitian tersebut dapat diselesaikan dengan tepat dan lancar 

dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Gambar 3.1 menjelaskan bagaimana 

tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini : 

Pengamatan Pendahuluan

-Penentuan Masalah

Studi Pustaka dan Wawancara

- Wawancara (Ketua Jurusan 

Ilmu Komunikasi)

-Sumber jurnal, buku dan 

penelitian lainnya.

- Perumusan Masalah

Pengumpulan Data

- Data Input

- Data Output

Analisa dan Perancangan

- Kasus (BPNN)

- Sistem (Flowchart, DFD, 

ERD)

- Database

- Struktur Menu

- User Interface

Implentasi dan Pengujian

- Menjalankan Sistem

- Pengujian (Akurasi, MSE, 

Black Box dan UAT).

Kesimpulan dan Saran

- Kesimpulan kinerja BPNN

- Saran
 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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3.2 Pengamatan Pendahuluan 

Dalam tahap awal ini yang dilakukan adalah mencari permasalahan yang 

ada di sekitar kita dengan cara memperbanyak bacaan buku-buku dan jurnal 

sebagai referensi. Pengamatan pendahuluan merupakan tahapan awal yang 

dilakukan untuk menemukan permasalahan apa yang akan diteliti. Pada penelitian 

ini diambil jurnal Jaringan Syaraf Tiruan penentuan konsentrasi jurusan. 

3.3 Studi Pustaka dan Wawancara 

    Studi Pustaka merupakan tahap yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

atau informasi mengenai penentuan konsentrasi jurusan sehingga menghasilkan 

solusi yang memiliki akurasi tinggi dengan membaca dan mempelajari buku, 

jurnal, penelitian lain yang berhubungan dengan topik penelitian tersebut. 

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan informasi dengan melakukan 

wawancara kepada Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi. Hal ini bertujuan untuk 

mencari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Jurusan Ilmu Komunikasi. 

Dengan dilakukannya studi pustaka, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah 

tentang sebuah penentuan konsentrasi jurusan masing-masing mahasiswa Jurusan 

Ilmu Komunikasi dengan menggunakan BPNN. 

3.4 Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan data pada 

Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau melalui wawancara dan 

mengumpulkan data nilai-nilai mahasiswa di bawah semester 3 (tiga) yang akan 

dijadikan variabel inputan data pengujian dengan menggunakan metode BPNN. 

Nilai-nilai yang dimaksud merupakan nilai matakuliah mahasiswa yang 

merupakan matakuliah wajib dan nilai matakuliah prasyarat untuk penentuan 

konsentrasi jurusan di semester 3 (tiga). Nilai-nilai yang dimaksud merupakan 

nilai matakuliah mahasiswa yang merupakan matakuliah prasyarat untuk 

pemilihan konsentrasi jurusan pada semester 3 (tiga). Data yang dipakai terdiri 

dari 100 (seratus) data mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi. Tabel 3.1 

merupakan tabel variabel yang berupa nilai-nilai matakuliah prasyarat mahasiswa 

Jurusan  Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau : 
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Tabel 3.1  Variabel Inputan (Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau) 

No Variabel Inputan Keterangan 

1 X1 Nilai Dasar Penyiaran  

2 X2 Nilai Retorika  

3 X3  Nilai Pengantar Public Relation 

4 X4 Nilai Sosial Budaya Indonesia 

5 X5 Nilai Pengantar Jurnalistik 

6 X6 Nilai Filsafat Ilmu 

7 X7 Nilai Dasar Komputer  

Variabel yang telah ditentukan akan dinormalisasi terlebih dahulu. 

Kemudian dilakukan pembagian data dari 100 (seratus) data tersebut menjadi 70 

(tujuh puluh) data latih 30 (tiga puluh) data uji, 80 (delapan puluh) data latih dan 

20 (dua puluh) data uji dan 90 (Sembilan puluh) data latih dan 10 (sepuluh) data 

uji. Data output dalam penelitian sama dengan konsentrasi jurusan yang disedian 

oleh Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Terdapat 3 data output dalam 

sistem yaitu Jurnalistik, Public Relation dan Broadcasting. 

3.5 Analisa 

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka selanjutnya adalah dilakukan 

normalisasi data yang bertujuan untuk menyesuaikan data latih dan data uji 

sebelum masuk ke proses pelatihan. Tahap selanjutnya adalah analisa pada 

metode BPNN dan analisa sistem. Tahap ini merupakan tahap yang kritis dan 

sangat penting, karena kesalahan yang terjadi pada tahap ini akan menjadikan 

masalah-masalah pada tahap selanjutnya. Gambar 3.2 menjelaskan tahapan 

analisa pada penentuan konsentrasi jurusan dengan BPNN : 

100 Data

- Data latih

- Data Uji

Normalisasi 

Data

Hitung BPNN

- Fase Feedforward

- Fase backpropagation

- Perubahan Bobot

Analisa Sistem

- Flowchart

- Data Flow Diagram

- Entity Relationship Diagram  

Gambar 3.2 Tahapan Analisa 

3.5.1 Analisa Metode Backpropagation Neural Network (BPNN) 

Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan (JST) yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari 8 (delapan) neuron pada input layer, hidden layer dan 2 (dua) 

neuron pada output layer. Pada tahapan ini akan dilakukan analisa cara kerja dari 
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metode BPNN yang akan digunakan dalam proses perhitungan manual dan 

pencarian bobot yang akan dihasilkan dari data input yang tersedia. Parameter 

yang digunakan yaitu nilai alpha dari 0.1 hingga 0.9, jumlah epoch 50 dan 100 

dan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid binner. 

Tahap awal yang dilakukan adalah menentukan data masukkan (nilai-nilai 

matakuliah prasyarat). Kemudian dilakukan pembagian data latih dan data uji 

dengan membagi data nilai mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. 

Dilakukan normalisasi data masukkan yang ada. Lalu dilakukan inisialisasi bobot 

awal, jumlah epoch dan learning rate. Setelah itu masuk ke dalam fase 

feedforward dan fase backpropagation. 

Tahap selanjutnya dilakukan pelatihan sebanyak epoch yang ditetapkan. 

Bobot yang didapat akan disimpan pada tahap pelatihan. Tahap terakhir dilakukan 

proses pengujian. Kembali lagi ke fase feedforward, hingga dihasilkan prediksi 

kelas data. 

3.5.2 Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pada analisa sistem yang akan dibangun. Dengan 

tahapan ini akan dilalui desain sistem yang akan dibangun sehingga tidak akan 

terjadi kesalahan pada saat perancangan nantinya. Pada tahapan ini terdiri dari 

analisa Flowchart, Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram 

(ERD) untuk perencanaan perancangan sistem penentuan konsentrasi jurusan pada 

Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Tahapan ini merupakan tahap paling 

penting karena jika pada analisa ini terjadi kesalahan maka tahapan selanjutnya 

akan berjalan tidak sesuai apa yang diinginkan.  

3.6 Perancangan Sistem 

Setelah tahap analisa sistem selesai dilakukan, maka dilakukan tahapan 

perancangan sistem. Tahapan perancangan sistem terdiri dari: 

1. Tahapan rancangan struktur menu, merupakan fungsi-fungsi yang dirancang 

yang bertujuan untuk memudahkan pengoperasian program. 

2. Tahapan rancangan database, merupakan tahap perancangan tabel dan attribut 

yang dibutuhkan. Attribut yang dipakai adalah data inputan nilai dan golongan 

pendapatan orang tua mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi. 
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3. Tahapan User Interface atau antarmuka pengguna yang merupakan suatu 

rancangan struktur menu dan tampilan untuk sistem penentuan konsentrasi 

jurusan masing-masing mahasiswa pada Jurusan Ilmu Komunikasi. User 

Interface sistem ini memiliki beberapa bagian yaitu tampilan home, tampilan 

data master mahasiswa dan nilai mahasiswa, tampilan inisialisasi bobot awal, 

tampilan pelatihan data dan tampilan pengujian data untuk penentuan kelas 

prediksi. 

3.7 Implementasi 

Tahap ini dilakukan untuk menjalankan sebuah aplikasi yang sudah 

dirancang dan akan diuji cara pengoperasiannya. Adapun hardware yang 

dibutuhkan adalah sebagai berikut:  

1. Processor                : AMD E-300 APU, 1.30 GHz 

2. Memory     : 2.00 GB 

Dan software yang dibutuhkan :  

1. Flatform    : Windows  

2. Bahasa Pemograman   : PHP  

3. DBMS     : MySQL 

4. Web server    : Apache  

5. Browser     : Mozilla Firefox  

6. Server     : Localhost 

7. Tools    : Microsoft Visio 

3.8 Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem berupa pengujian akurasi, error, 

UAT (User Acceptance Test) dan ketepatan sistem dengan perancangan 

sebelumnya.  

3.8.1 Akurasi 

Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dan 

kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan tidak akurat bila 

peramalan tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan 

kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila 
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besarnya kesalahan relatif kecil. Pengujian akurasi dan tingkat error dilakukan 

dengan menggunakan persamaan matematis dengan menggunakan Persamaan 

2.19 dan Persamaan 2.20. 

3.8.2 Mean Square Error (MSE) 

Mean Square Error (MSE) adalah fungsi kinerja yang sering digunakan 

untuk backpropagation yang dimana fungsi ini akan mengambil rata-rata kuadrat 

error yang terjadi antara output jaringan dan target. Pada penelitian ini digunakan 

fungsi aktivasi sigmoid binner. Mean Square Error (MSE) dihitung sebagai 

berikut : 

1. Hitung keluaran jaringan syaraf buatan untuk masukan pertama aktivasi 

prediksi. 

2. Hitung selisih antara nilai target dengan nilai keluaran prediksi. 

3. Kuadrat setiap selisih tersebut. 

4. Jumlahkan semua kuadrat selisih dari tiap-tiap data pembelajaran  dalam 

satu epoch. 

5. Bagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah data pembelajaran. 

3.8.3 Black Box 

Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati 

hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. 

Pengujian black box mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya (interface) dan 

fungsionalitasnya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses 

detailnya (hanya mengetahui input dan output). 

3.8.4 User Acceptance Test (UAT) 

User Acceptance Test (UAT) merupakan suatu proses pengujian oleh 

pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan bukti 

bahwa software yang telah dikembangkan dapat diterima oleh pengguna, apabila 

hasil pengujian (testing) sudah bisa dianggap memenuhi kebutuhan dari 

pengguna.  

Proses dalam UAT adalah pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil 

pekerjaan. Diperiksa apakah item-item yang ada dalam dokumen requirement 
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sudah ada dalam software yang diuji atau tidak. Diuji apakah semua item yang 

telah ada dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. 

3.9 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap kesimpulan ini merupakan tahap terakhir dapat ditarik 

kesimpulan tentang kerja sistem dan hasil akurasi yang dihasilkan oleh metode 

backpropagation dalam penentuan konsentrasi jurusan masing-masing mahasiswa 

Jurusan Ilmu Komunikasi. Isi kesimpulan terdiri dari tingkat keakuratan metode 

terhadap kasus, error yang terjadi, hasil testing MSE (Mean Square Error) serta 

hasil penelitian yang bersifat penting untuk ditampilkan. 

Saran merupakan hal-hal yang berisikan argumen untuk menambahkan 

penelitian tersebut jika masih banyak kekurangan agar dapat dikembangkan pada 

penelitian selanjutnya, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik dari 

penelitian sebelumnya. 


